
CMYK

Pantone 286 Cv 

Scala di grigio

Positivo b/n

Negativo

Novým předsedou správní rady 
obecně prospěšné společnosti 
EYOWF 2011 byl zvolen kon-
cem června její dosavadní člen 
Mgr. Vladimír Richter. Čtyřiceti-
letý zastupitel Libereckého kra-
je vykonával v letech 2004 až
2008 funkci krajského radního pro resort dopra-
vy a od roku 2006 je starostou Města Jilemnice. 
V čele správní rady EYOWF 2011, o. p. s., nahra-
dil Petra Doležala, jenž zemřel po těžké nemoci.

Více než šedesát návrhů me- 
dailí pro nejúspěšnější závo- 
dníky EYOWF 2011 posuzova- 
la komise složená z členů or- 
ganizačního výboru festivalu 
a předních výtvarníků Libere-
ckého kraje. Jejich autory byli
studenti ze středních uměleckých škol v regi-
onu. „Hodnotili jsme především estetiku a origi-
nalitu designu – některé výtvory byly opravdu 
důmyslné,“ vysvětluje Helena Bízová, ma-
nažerka marketingu organizačního výboru 
EYOWF 2011. Vítězný návrh bude znám v polo-
vině letošního září.

Zástupci organizačního výboru 
EYOWF 2011 pokročili v jedná-
ních s televizní společností Eu-
rosport 2 o přenosech z průbě-
hu festivalu. Její představitelé 
potvrdili zájem o rozsah obra-
zového zpravodajství z festivalu 
v minimální délce deseti hodin. „Nyní společně 
vybíráme ty nejatraktivnější soutěže festivalu. 
Ze Szczyrku 2009 se vysílaly především skoky 
na lyžích, lední hokej a snowboarding, naší sna-
hou je ale divákům nabídnout co nejvíce sportů,“ 
říká Kateřina Nyčová, výkonná ředitelka organi-
začního výboru festivalu. 

Vladimír Richter se stal novým předsedou správní rady obecně prospěšné 
společnosti EYOWF 2011, která stojí v čele příprav 10. Zimního evropského 
olympijského festivalu mládeže v Libereckém kraji. K jeho zájmům patří rodina, 
sport, kultura a v životě se řídí krédem „O změnách k lepšímu příliš nemluvit, 
ale raději se na nich přímo podílet.“

Vladimír Richter: Sportovní 
mezník pro celou Evropu

Vladimír Richter (vpravo), nový předseda správní rady obecně prospěšné společnosti EYOWF 2011, 
svůj vztah ke sportu nezapře

EYOWF 2011 info
10. Zimní evropský olympijský festival mládeže 2011 
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Medaile ze studentské dílny

Citát měsíce

ROZHOVOR 
MĚSÍCE

Upřímně řečeno, tak trochu jsem tu volbu čekal. 
Jsem od začátku členem správní rady a znám 
celý projekt, který tak dobře řídil až do svého 
odchodu můj předchůdce Petr Doležal. Z nové 
funkce však neměla příliš radost rodina, neboť 
tuší, že na ni budu mít zase o něco méně času.

Prozraďte, jaký je vlastně váš vztah ke sportu?

Byť na to moje, prostorově poněkud výrazněj-
ší postava nevypadá, musím říci, že veskrze 
kladný. Než se narodily děti, s manželkou Mar-
tinou jsme například závodně tancovali. Dnes 
se rád projedu na kole, oblíbil jsem si toulky 
nádhernou krkonošskou přírodou, ale mou nej-
větší sportovní láskou je baseball.

To je pro Čechy přece jen netypické hobby. 
Co vás na tomhle odvětví nejvíce zaujalo?

Mám rád hlavně kolektivní sporty a považuji se 
za týmového hráče. Baseball mne nejen baví, 
ale také mi poskytuje nejúčinnější formu rela-
xace. Nemusíte k němu mít asketickou postavu 
jako běžec nebo horu svalů jako vrhač koulí. Ne-
rozhoduje v něm výbušnost, dynamika nebo síla, 
ale strategie myšlení. Ernest Hemingway o něm 
řekl, že jsou to nejrychlejší šachy na světě. Mohu 
se navíc pochlubit, že v současnosti působím 
jako rozhodčí extraligy a českomoravské ligy. 

Jak nyní probíhají přípravy na EYOWF 2011?

Do zahájení chybí sedm měsíců, takže je jas-
né, že přípravy na akci budou pomalu finišovat. 
Na základě aktuálního stavu ve všech sekcích 
věřím, že festival se veřejnosti představí kvalit-
ním a bezproblémovým průběhem. V součas-

né fázi organizační výbor, dlouhodobě pracující 
s vysokým nasazením, dolaďuje v nastaveném 
systému jednotlivé činnosti.

V čem podle vás spočívá hlavní přínos festi-
valu 2011?

Liberecký kraj je považován za sportovní regi-
on, neboť nabízí výborné podmínky zejména pro 
zimní odvětví a konají se zde také mnohé vrchol-
né sportovní, především lyžařské aktivity. Vyrost-
ly tu moderní areály, které festival pomůže zvi-
ditelnit, a pozitivně ovlivní i cestovní ruch v kra-
ji. Do Evropy odtud zamíří televizní přenosy pro-
střednictvím stanice Eurosport 2. Osobně však 
největší přínos spatřuji v tom, že EYOWF bude 
znamenat velký mezník pro rozvoj mládežnické-
ho sportu nejen u nás, ale v celé Evropě.

Zahájení festivalu se zúčastní i prezident 
MOV Jacques Rogge. Co byste si přál, 
aby si odvezl jako vzpomínku?

Nepochybně dobrý pocit z toho, že Liberecký 
kraj i náš tým je schopen uspořádat vrcholnou 
mezinárodní soutěž sportovně, organizačně 
i společensky na lepší známku než výbornou! 
Tedy - na jedničku s hvězdičkou...

Jak byste nejlépe pozval diváky do hledišť
a stadionů při EYOWF 2011?

Kde jinde uvidí v akci obrovské talenty a bu-
doucí hvězdy světového sportu, z nichž mnohé 
se představí mezi seniory už na Zimních olym-
pijských hrách 2014 v Soči? A mohou si říkat: 
Tak tyhle jsem kdysi na vlastní oči sledoval jako 
dorostence.

S Eurosportem 2 o přenosech

„Ráda využiji příležitosti podpořit a motivo-
vat mladé sportovce, ať už v alpském lyžo-
vání nebo v jakékoliv jiné disciplíně. Vždyť 
právě na této soutěži můžeme vidět třeba 
některé budoucí olympijské medailisty.“ 

ŠÁRKA ZÁHROBSKÁ, 
mistryně světa 2007 a bronzo-
vá olympijská medailistka 2010 
ve slalomu
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Nový předseda správní rady
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počet žen v organizačním výboru podílejících 
se v současné době na organizačních přípra-

vách EYOWF 2011

ČÍSLO MĚSÍCE

Krátce před začátkem prázdnin připravili 
členové organizačního výboru EYOWF 2011 
den plný sportu, vody a zábavy pro školá-
ky, dobrovolníky, kteří se zapojí do příprav 
zimního festivalu, a novináře. Liberecká 
přehrada Starý Harcov se tak na jedno od-
poledne proměnila v závodiště posádek na 
dračích lodích. 

Bohatou sportovní nabídku odstartovala dopo-
lední akce Máš na to! v rámci doprovodného pro-
gramu vyCOOL se! na podporu EYOWF 2011. 

Na 400 žáků základních škol a středoškol-
ských studentů z regionu čekaly nejen atrak-
tivní souboje na dračích lodích, ale také tur-
naj v plážovém volejbalu i adrenalinový sjezd 
lanovkou přímo nad přehradou.
 
Odpoledne již přehrada patřila společnému 
teambuildingu členů organizačního výboru fes-
tivalu, dobrovolníků a zástupců médií Liberecké-
ho kraje. Setkání se neslo v soutěžní, ale přátel-
ské atmosféře, která vyvrcholila zábavnou vě-
domostní soutěží.

Přehradu ovládly dračí lodě BYLI JSME 
PŘI TOM

Na posledních dvou soutěžích EYOWF v Jace 
2007 a Szczyrku 2009 získali mladí reprezen-
tanti České republiky pouze jednu stříbrnou 
(běžec na lyžích Jakub Gräf) a jednu bronzo-
vou (krasobruslařský taneční pár Gabrie-
la Kubová, Petr Seknička) medaili. Vzhledem 
k dřívější tradici i úspěchům českého sportu 
je to však poměrně chudá bilance.

Není divu, že představitelé jednotlivých svazů, 
jejichž disciplíny jsou na programu EYOWF 2011, 
usilují o nápravu a přípravám věnují značnou po-
zornost.

Václav Fiřtík, prezident Českého 
svazu biatlonu:

„Mezi hlavní naděje patří z dívek Veronika Hav-
lová z Jilemnice, Kristýna Černá z Letohradu 
a dvojnásobná mistryně republiky Jessica Jislo-
vá z Jablonce. Chlapců je víc, ale výsledky jas-
ně hovoří pro Lukáše Jíru z Prahy, Jana Matou-
še z Jablonce a Adama Václavíka s Tomášem 
Vojíkem z Jilemnice. V tak mladém věku se však 
u biatlonu nedá příliš prognózovat. Nejlepší zá-
vodníci vyzrávají až okolo třicítky.“

Věra Tauchmanová, předsedkyně 
Českého krasobruslařského svazu:

„Velké naděje vkládáme především do Petra 
Coufala. Očekáváme, že se začnou meziná-

rodně  prosazovat také juniorky – především 
Kristina Kostková, která nás reprezentovala již 
na EYOWF 2009, a Barbora Švédová. Věřím, že 
se našim mladým krasobruslařům podaří před-
vést i v liberecké Tipsport areně nejlepší výkony 
a naváží tak na úspěšná vystoupení z roku 2009.“

Pokračování v příštím vydání.

Český sport hledá medailový recept

Kubová se Sekničkou získali na soutěžích 
EYOWF zatím poslední českou medaili

TÉMA

Náborová kampaň, jež zača-
la v květnu a která měla za 
cíl rozšířit řady dobrovolníků 
jako spolupořadatelů zimní-
ho festivalu 2011 byla úspěš-
ná. V polovině července totiž 
EYOWF Team čítal již 420 čle-
nů. „Již nyní máme v podstatě splněno, ale stá-
le se nám hlásí další zájemci, což je skvělé. 
Máme tak možnost vytvořit si rezervy pro pří-
pad potřeby,“ pochvaluje si Vanda Šulcová, ko-
ordinátorka dobrovolníků. Po rozdělení dobro-
volníků do jednotlivých sekcí je pro ně od le-
tošního podzimu připravený i všestranný vzdě-
lávací program.

Organizátoři EYOWF 2011 při- 
pravili unikátní soutěž pro stu-
denty středních a vysokých
škol. Ti budou moci natočit 
v rámci projektu Na stopě 
patronům festivalu dokument 
o úspěšných českých sport- 
ovcích, kteří podporují festival v Libereckém 
kraji – Lukáš Bauer, Šárka Záhrobská, To-
máš Verner, Roman Koudelka, Pavel Chu-
ravý, Veronika Vítková, Marek Schwarz 
a Michal Novotný. Osm dvojic stráví s re-
prezentanty jeden tréninkový den a natočí 
o nich medailonek podle vlastního scénáře. 
Tři nejúspěšnější páry získají videokamery. 
Více na www.vycoolse.cz.

Nejúspěšnější sjezdař čes-
ké historie Bohumír Zeman 
bude v průběhu festivalu 2011 
ředitelem závodů v alpských 
disciplínách. Slalomářská le-
genda, která se šestnáctkrát 
prosadila do elitní desítky v zá- 
vodech Světového poháru, startovala dva-
krát na zimních olympijských hrách a v Lake 
Placid skončila čtvrtá v kombinaci, momen-
tálně vykonává také funkci starosty Špindle-
rova Mlýna. Manažerem alpských disciplín 
bude pro změnu Aleš Krýzl, otec současného 
českého reprezentanta a majitele dvou medailí  
z EYOWF 2003 Kryštofa.

Viděno osmi

Legenda ředitelem

Dobrovolníci už kompletní

Na liberecké přehradě vládla pohodová atmosféra na vodě i na souši


